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Waarom kiezen voor het Slimme Ketel Plan?
Nooit meer koud water? Nooit meer zorgen over onderhoud en reparatie van je 
verwarmingsketel? Altijd en overal gemakkelijk toegang tot je thermostaat? 
Maandelijks een vast bedrag voor een volledig cv-plan, dat is pas echt slim! 
Welke cv- ketel past het beste bij jouw wensen en woonsituatie? Onze adviseur helpt 
je bij het maken van de beste keuze voor je persoonlijke Slimme Ketelplan. 
Bel voor een afspraak voor het slimste plan voor je cv- ketel met 077-351 20 70. 

Uw voordeel:

 Geen aanschafkosten
 Standaard installatiekosten zijn inbegrepen
 Je bent minimaal 12 jaar verzekerd van een comfortabele verwarming en warmwatervoorziening, zonder extra kosten.
 Met de Incomfort App kun je de verwarming slim bedienen en beheren, ook op afstand.
 Als het nodig is (bijvoorbeeld bij verhuizing) kun je vanaf het 2e jaar het contract eenvoudig afkopen met 

  een transparant en redelijk afkooptarief
 De slimme ketel geeft aan wanneer er onderhoud uitgevoerd moet worden, we “vallen je dan ook alleen lastig”

  als het echt nodig is.
 Alle service- en eventuele reparatiekosten aan de ketel zijn inbegrepen.
 Je krijgt een seintje als er een storing is of als de installatie moet worden bijgevuld.
 Onze cv-toestellen zijn zeer zuinig en hebben een A-label voor verwarming en een A-label voor warm tapwater.

Basic
Intergas CW3 18 kW

26,45
p.m.

Comfort
Intergas CW4 24 kW

27,45
p.m.

Comfort Plus 
Intergas CW5 30 kW

29,55
p.m.

Comfort Plus+ 
Intergas CW5 40 kW

34,50
p.m.
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Eventuele bijkomende kosten:
Eventueel extra leidingwerk (bijvoorbeeld voor de condensafvoer) wordt apart, eenmalig berekend, 
voor een vooraf afgesproken tarief.

Voorwaarden:
- Je bent particulier, je hebt de Nederlandse nationaliteit en je woont in postcodegebied 5900 t/m 5999.
- Er volgen geen bezwaren bij een BKR controle.
- Voor de Incomfort App is een internetverbinding nodig (router met vrije poort).
- Het Slimme Ketel Plan – contract heeft een looptijd van 12 jaar
- De rest van de installatie; radiatoren, vloerverwarming, leidingwerk etc. valt niet onder het Slimme Ketel Plan.
- Het maandtarief wordt jaarlijkse op inflatie gecorrigeerd (CBS index)

Waarom adviseren we het Slimme Ketel Plan?
Alle kosten voor een comfortabele verwarming en een lekker ruime warmwatervoorziening zijn met het Slimme Ketelplan 
afgedekt, alleen de gasrekening blijft nog over. Met het Slimme Ketelplan weet je vooraf precies waar je aan toe bent! 
Dat je geen onverwachte grote uitgave hoeft te doen is natuurlijk mooi meegenomen en vergelijk je het Slimme Ketelplan 
met het kopen van een nieuwe ketel  in combinatie met een All-In Servicecontract, dan ben je niet duurder uit. 

Met een nieuwe Intergas HR combiketel haal je een zeer zuinig, Nederlandse topproduct in huis en met de bijbehorende  
InComfort App kun je op afstand je verwarming slim bedienen en beheren met een smartphone of tablet.
Je volledige cv- service en cv- onderhoud is bij Fraku Service BV  in vertrouwde handen en we “vallen je pas lastig” 
met een onderhoudsafspraak nadat de ketel ons (volledig automatisch) heeft ingeseind dat het weer  tijd is voor een 
onderhoudsbeurt!

Wij kunnen geen nadelen bedenken, jij wel? 
Onze adviseur vertelt je graag alle details en kijkt welk ketelplan het beste bij jouw woonsituatie past.

Het Slimme Ketel Plan wordt door Fraku Venlo uitgevoerd, al bijna 75 jaar uw betrouwbare partner voor verwarming 
en alle klimaat- en comfortinstallaties.

Bij alle ketels is inbegrepen:

Standaard 
installatiepakket 
en alle standaard 
installatiekosten

Aansluiting op 
de Intergas 
Incomfort App

CV-KETEL ONDERHOUD 24/7 APP WARM WATER
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De standaard installatiekosten bestaan uit:
- Demonteren en afvoeren bestaande ketel

- Leveren en plaatsen van de nieuwe HR combiketel

- Een nieuwe dakdoorvoering in de bestaande dakpan/plakplaat

- Rookgasafvoer en luchttoevoer aansluiten op de dakdoorvoering

- Cv- zijdige aansluitingen tot 1 meter vanaf de ketel, inclusief een 

 nieuw expansievat, overstortventiel en vul- en aftapkraan

- Gas- zijdige aansluiting tot 1 meter vanaf de ketel, inclusief een 

 nieuwe gaskraan

- Waterzijdige aansluiting tot 1 meter vanaf de ketel, inclusief 

 een nieuwe inlaatcombinatie

- Aansluiten condensafvoer op riolering binnen 1 meter van 

 de ketel

- Aansluiten thermostaatkabel binnen 1 meter van de ketel

- Inpluggen van de Incomfort

- Eenmalig proefstoken

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Opmerking radiatorvermogen:
Ouderwetse verwarmingsketels maken een maximale c.v.- 

watertemperatuur van 90°C.

Moderne Hoog Rendement ketels maken een maximale c.v.- 

watertemperatuur van 80°C.

Dit temperatuurverschil vormt normaal geen enkel probleem, 

behalve als uw bestaande radiatoren aan de krappe kant zijn.

Hebt u met uw bestaande ketel al moeite om de woonkamer op 

temperatuur te krijgen of duurt het erg lang voordat de kamer 

behaaglijk is, sein ons dan even in.

We maken voor u een transmissieberekening van de woonkamer en 

berekenen of de bestaande radiatoren, ook met een nieuwe ketel, 

voldoende capaciteit hebben. In combinatie met de aanschaf van de 

nieuwe HR- ketel is deze transmissieberekening gratis.

Voorwaarden bij ketel koop:
Als u niet kiest voor het Slimme Ketel Plan, maar de ketel direct bij 

ons aanschaft kunt u kiezen uit 3 onderhouds/service- contracten:

 • Een standaard onderhoudscontract: e 90,75 per jaar (incl. BTW)

 • Een standaard service contract: e 133,50 per jaar (incl. BTW)

 • Een All- In Contract: e 169,50 per jaar (incl. BTW)

Deze tarieven gelden voor klanten binnen onze regio 

(postcode 5900 t/m 5999).

Prijzen:  inclusief BTW

Uitvoering:  in nader overleg.

Levering:  franco werk gemonteerd.

Facturering :  na montage.

Betalingsvoorwaarden:  binnen 14 dagen 

   na factuurdatum.

Geldigheidsduur van de offerte :  2 maanden.

Kosten welke gemaakt moeten worden voor het verwerken van, 

werken met of afvoeren van asbesthoudende materialen, zijn niet in 

deze prijsopgave begrepen.

Indien er kunststoffen sanitaire toestellen in het pand aanwezig 

zijn welke geen hoge temperaturen kunnen verdragen dan moet 

de temperatuur voor het betreffende toestel met een mengventiel 

begrenst worden. 

Desgewenst plaatsen wij zo’n thermostaatventiel op uw verzoek. 

Voor schade aan kunststoffen sanitaire toestellen als gevolg van de 

watertemperatuur kunnen wij geen verantwoording dragen.

Bij toepassing van een combiketel wordt verplicht een 

terugslagklep (inlaatcombinatie) voor de ketel geplaatst. Als de 

bestaande waterleiding slecht vastgebeugeld is kan hierdoor 

waterslag ontstaan. Hiervoor kunnen we geen verantwoordelijkheid 

dragen. Alle kosten voor het verhelpen van waterslag worden 

achteraf verrekend.

Van toepassing zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden:

Voor bedrijven de Uneto-VNI ALIB 2007 (Algemene 

Leveringsvoorwaarden Installerende bedrijven 2007).

Voor particulieren/consumenten de Uneto-VNI AVIC 

(Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk).

Wij vertrouwen u hiermee passende opgave verstrekt te hebben,

Hoogachtend,

Slimme Ketelplan B.V.


